
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH TUYÊN QUANG     Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc        

                                                                                       

Số: 808/UBND-THCB    Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2020 
     

V/v triển khai thực hiện  

Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và 

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 

                     

                      Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và 

Truyền thông, Nội vụ; 

- Viễn thông Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 

158/STTTT-CNTT ngày 18/3/2020 về việc xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin 

báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Tuyên Quang 

theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.  

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 157/QĐ-

UBND đảm bảo đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- PCT Nguyễn Thế Giang (báo cáo); 

- CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên: TH, KSTTHC; 

- Lưu VT, Tg CNTT 02. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

 

 

   
    

Tạ Văn Dũng 
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